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JĒZUS PAMĀCĪBA PAR MŪSU TĒVS LŪGŠANU 

 

Jēzus ir ne tikai mudinājis uz neatlaidīgu, paļāvīgu, par uzklausīšanu pilnīgi 

pārliecinātu lūgšanu, kurai Viņš pats ar Savu personu un darbu ir uzklausīšanas garants 

un ar Savu apsolījumu ir Tas, kurš dod tiesības uz tādu lūgšanu, kas noteikti tiks 

uzklausīta, – saskaņā ar Mateja un Lūkas aprakstiem Viņš arī ir mācījis mācekļiem 

lūgšanu, proti, Mūsu Tēvs lūgšanu. Jēzus ir sniedzis mācekļiem formulētu lūgšanu. 

Rodas jautājums: kāds ir šīs stingrās lūgšanas formas nodoms. Vai lūgšanas vārdi 

ir domāti kā saistoša norma, tā ka mācekļiem ar vislielāko uzcītību jāturas pie šī 

formulāra, lai pareizi lūgtu, vai lūgšana ir domāta kā variabls paraugs, kas savā garā, savā 

saturā un, iespējams, arī uzbūvē parāda veidu, kā jāizskatās pareizai lūgšanai, ar kuru 

vēršamies pie Dieva? 

Lai atbildētu uz šo pirmo jautājumu, vispirms jāpieskaras jautājumam par 

sākotnēji noteikto Mūsu Tēvs lūgšanas vārdu kārtību. 

Mums ir divi tradicionāli lūgšanas teksti – atbilstoši Lūkas evaņģēlijam (11:1 u. t.) 

un Mateja evaņģēlijam (6:7–13). Tie abi atšķiras viens no otra diezgan ievērojami.  

Lūkas teksts skan šādi: 

(1) Un notika, ka Viņš kādā vietā lūdza Dievu; kad Viņš bija beidzis lūgt, 

tad kāds no Viņa mācekļiem sacīja Viņam: “Kungs, māci mums Dievu lūgt, itin 

kā arī Jānis ir mācījis savus mācekļus.” 

(2) Tad Viņš tiem sacīja: “Kad lūdzat Dievu, tad sakiet: Tēvs! Svētīts lai 

top Tavs Vārds, lai nāk Tava valstība. 

(3) Mūsu dienišķo maizi dodi mums katru dienu 

(4) un piedodi mums mūsu grēkus, jo arī mēs piedodam katram, kas mums 

ir parādā, un neieved mūs kārdināšanā.” 

Mateja evaņģēlijā (Mt. 6:7–13) lūgšanas vārdi skan tā: 

(7) Bet, Dievu lūdzot, nepļāpājiet kā pagāni; jo tie domā, ka tie savas 
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pļāpāšanas dēļ taps paklausīti. 

(8) Tad nu netopiet tiem līdzīgi; jo jūsu Tēvs jau zina, kā jums vajag, pirms 

jūs Viņu lūdzat. 

(9) Tāpēc jums būs tā lūgt: mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs Vārds. 

(10) Lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs 

zemes. 

(11) Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien. 

(12) Un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem 

parādniekiem. 

(13) Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. 

Šī lūgšanas forma ir pamatā Mārtiņa Lutera tulkojumam, kas ar nelielām valodas 

izmaiņām ir uzņemts baznīcas lietojumā. Tas sniegts arī Mazajā katehismā. 

Pirmajos lūgšanas tekstos nav atrodama noslēgumā pievienotā doksoloģija. Tā, 

savukārt, ir atrodama trešajā Mūsu Tēvs lūgšanas variantā, kas ir gandrīz tāda paša 

vecuma, kā abi pārējie, – divpadsmit apustuļu mācībā, Didache, 8. nodaļā, kur 

doksoloģijai ir tikai divas daļas: “Tev pieder spēks un gods.” Mūsdienu trīsdaļīgā forma 

ir atrodama Jaunās Derības teksta rokrakstos, kas tapuši 8. un 9. gadsimtā. 

Didache sniedz Mūsu Tēvs lūgšanu tādā veidā, kas ir atbilstošs tās lietojumam 

dievkalpojumā. Tas parāda, ka šāda lūgšana tiešām ir tikusi lūgta dievkalpojumā un ka, 

atbilstoši jūdu tikumiem, lūgšanas noslēgumā ir teikti slavinājuma vārdi. Kā paraugs 

doksoloģijai ir kalpojis teksts Pirmajā Laiku grāmatā (29:10–13). Citādi lūgšanas teksts, 

kas atrodams Didache, pilnīgi saskan ar Mateja evaņģēlija vārdiem. 

Šeit nevaru pievērsties mēģinājumiem uz abu esošo lūgšanas formu pamata 

rekonstruēt tās sākotnējo formu. Katrā ziņā šādu mēģinājumu rezultāts ir diezgan 

apšaubāms. Atšķirības abos tekstos norāda uz sekojošām lietām: 

Pirmkārt, iespējams, ka pats Jēzus, atbilstoši atšķirīgām situācijām, ir mācījis 

lūgšanu divās dažādās formās. Tādā gadījumā Viņš nav pievērsis uzmanību lūgšanas 

formulāra atkārtošanai vārdu pa vārdam. Tā Mūsu Tēvs lūgšana nav bijusi noteiktā 
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likumīgā kārtībā atkārtojama formula, citādi jau Evaņģēlija teksts sniegtu doksoloģiju 

lūgšanas noslēgumā. Turpretī Didache Mūsu Tēvs lūgšana jau ir kļuvusi par kulta 

formulu; šeit tiek prasīts, lai norādītajā formā tiktu lūgts trīs reizes dienā. 

Otra iespēja, kā izskaidrot atšķirīgās Mūsu Tēvs lūgšanas formas, ir – domāt, ka 

senā draudze nav stingri turējusies pie tās lūgšanas formas, kuru ir devis Jēzus. Lūgšana 

ir pieredzējusi pārveidojumus un papildinājumus. Tomēr, neraugoties uz tendenci 

atdzīvināt jūdu likumību attiecībā uz lūgšanu senajā draudzē, tā nebūtu no šīs likumības 

atteikusies, ja Jēzus pats nebūtu draudzi mudinājis neformālistiskas lūgšana garā, kā to 

parāda Mateja evaņģēlijs (6:5–8). Pamācība lūgt savā kambarī reizē ir nostāja pret jūdu 

formālo pieeju lūgšanai – pretēji tai Jēzus izvirza priekšplānā vienkāršu sarunu ar Tēvu. 

Ja varam aplūkot Mūsu Tēvs lūgšanu nevis kā stingru formulāru, kas jāievēro itin 

visās atsevišķajās lietās, lai lūgšana būtu pareiza, tad tomēr, no otras puses, tā nav 

uzskatāma par paraugu, kuru katrs drīkstētu mainīt pēc savas patikas. Fakts ir tāds, ka 

mums šeit tiešām ir sniegti konkrēti formulējumi, kas parāda, kādam jābūt mācekļu 

lūgšanas saturam. No šiem formulējumiem vienkārši nedrīkst atkāpties. Ir acīmredzams, 

ka Jēzus šo lūgšanu gan attiecībā uz saturu, gan arī uz uzbūvi ir sakārtojis īpašā veidā, 

proti, apzinātā pretstatā visiem jūdu lūgšanu tekstiem, kādi atrodami, piemēram, psalmos. 

Atsevišķos lūgumos, sākot ar uzrunu un līdz pat noslēguma slavinājumam, 

saskatāmi jūdu lūgšanās atrodamie paraugi. Tas, ko Jēzus sniedz Mūsu Tēvs lūgšanā kā 

attiecībā uz formu, tā arī uz lietas būtību, nav nekas jauns. Ir jākonstatē fakts, ka Jēzus 

atsevišķos lūgumos ir izmantojis jūdu lūgšanu mantojumu. Viņš vienkārši ir ņēmis no 

jūdu lūgšanu krātuves to, kas Viņam ir šķitis svarīgs. Šķiet, Mūsu Tēvs lūgšana nelūdz 

neko oriģinālu. Un tomēr jau tajā veidā, kādā jūdu lūgšanu paraugi tiek izmantoti, skaidri 

izpaužas divas atšķirības: 

1. Visas jūdu lūgšanas sniedz bagātīgos vārdos izteiktus un slavinājuma vārdiem 

apņemtus lūgumus. Tās ir himniska patosa pilnas. Jēzus izceļ lūgšanu no šī patosa un 

piešķir tai īstu un saturiski bagātu veidu. Tā ir tīra lietišķība, ko Viņš šeit īsteno. Tas, par 

ko tiek lūgts, tiek pasacīts vienkāršā veidā, bez papildinājuma. Tas ir Mateja evaņģēlija 
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(6:7, 8) lietojums. 

2. Jūdu lūgšanas, tajās izteiktie lūgumi ir cieši savijušies ar jūdu tautas cerībām. 

Tās arvien no jauna atsaucas uz jūdu tautas vēsturisko situāciju ar visām tās nelaimēm un 

cerībām. Mūsu Tēvs lūgšanas lūgumi ir pilnīgi brīvi no tā. Jūdu nacionālais ietērps 

lūgšanai ir novilkts. Šie lūgumi vairs nesaistās ar jūdu draudzes vēsturisko situāciju, bet – 

šis arī ir izšķirošais punkts – ar pasaules pēdējo laiku situāciju, kurā ir notikusi Jēzus 

ienākšana. Tā attiecas uz visiem cilvēkiem, taču to atzīst tikai Viņa draudze, Viņa 

mācekļu pulks. Šis mācekļu pulks ir jaunā draudze, kas ir izcelta ārpus pārējās cilvēces 

reliģiskajām, politiskajām un nacionālajām robežām. Tas ir jaunas cilvēces iesākums, kas 

dodas pretī nākamajai valstībai un jau dzīvo ārpus šīs zemes situācijas. No šī viedokļa 

raugoties, pirmie lūgumi ietver dedzīgu vēlēšanos, ilgas pēc nākotnes notikumiem, kuros 

Viņa Vārds tiks svētīts, nāks Viņa valstība, notiks Viņa prāts. Cik šīs nākotnes norises jau 

iesniedzas tagadnē, iegūst nozīmi šajā laikā un pieder lūgumiem šādā nozīmē, tiks 

aplūkots atsevišķu lūgumu skaidrojumos. Taču ceļā uz šo nākotni jāsastopas ar zemes 

dzīves ceļa rūpēm un cīņām. Tā nu Mūsu Tēvs lūgšana lūdz, lai notiktu tas, ko Pāvils, 

atskatoties pats uz savu dzīvi, (2. Tim. 4:7) saka: “Labo cīņu es esmu izcīnījis, skrējienu 

esmu pabeidzis, ticību esmu turējis.” 

Šeit atrodamais skaidrojums nav pamatots atsevišķu lūgumu interpretācijā, bet ir 

sniegts iepriekš. Pieturas punkts ir Mūsu Tēvs lūgšanas aplūkošana kopsakarībā, tie ir 

ievadvārdi, kurus Matejs un Lūka saka, runājot par to, kā Jēzus ir mācījis Saviem 

mācekļiem Mūsu Tēvs lūgšanu. 

Šie vārdi abos gadījumos ir atšķirīgi. Lūka stāsta, ka mācekļi, kuri bijuši Jēzus 

lūgšanas liecinieki, ir lūguši Viņam: “Kungs, māci mums Dievu lūgt, itin kā arī Jānis ir 

mācījis savus mācekļus.” Te jāizšķir divi motīvi: Jāņa piemērs – kā jūdu mācītāju 

piemērs vispārīgā veidā, kas līdz ar mācības kopsavilkumu sniedza mācekļiem arī 

lūgšanu, kurā Dieva priekšā tika nestas pašas svarīgākās vajadzības; otrais motīvs ir tas, 

ka mācekļu acu priekšā bija Jēzus lūgšana un lūgšanā – Viņš pats, Tas, kas ne tikai bija 

sludinājis Dieva valstības nākšanu, bet pats Savā personā pārstāvējis šīs valstības 
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nākšanu. Viņa lūgšana ir daļa no šīs valstības nākšanas. Viņš ir Dēls, kas atrodas tiešā 

saskarsmē ar Tēvu. 

Tādēļ Jēzus lūdz citādāk, nekā to dara visi jūdu skolotāji, citādāk, nekā lūdz Jānis 

Kristītājs. Tāpēc arī Viņš Saviem mācekļiem māca lūgt citādāk. Jau ar pašu norādījumu 

lūgt Jēzus ieceļ mācekļus valstībā, kura nāk, dara viņus par Tēva dēliem. Ne tikai 

lūgšana, kuru Jēzus saka, bet arī tas, ko Viņš māca, ir jaunās situācijas īstenošanās, kurā 

šie cilvēki kā Jēzus mācekļi tiek iecelti un, no kuras izejot, viņi drīkst un viņiem piederas 

lūgt. 

Arī Mateja evaņģēlijā pamatā nav nekā cita. Tur Mūsu Tēvs lūgšana ir ietverta 

Kalna sprediķī. Aiz visiem Kalna sprediķa vārdiem stāv pats Jēzus, nākamās valstības 

īstenotājs, kurā notiek tas viss, ko Viņš prasa. 

Tā ir jaunā taisnība, ko Jēzus prasa un dod, jaunā dievbijība, kas nenāk cilvēka dēļ, 

nav saistīta ar viņa darbiem un nopelniem, kuri prasītu atalgojumu, bet rodas no tiešas 

sadraudzības ar Tēvu. Tātad Jēzus ir vairāk nekā pravietis – Viņš ir draudzes īstenotājs. 

Tas gan vēl paliek apslēpts. Tādēļ arī viss, kas notiek ar mācekļiem, paliek apslēpts. Taču 

tas atklāsies, un atlīdzība, kura sekos lūgšanai, nebūs nekas cits kā pati šī Dieva valstība, 

kas atklāsies visā lielumā un godībā. 

Tā nu ne Lūkas, ne Mateja sniegumā Mūsu Tēvs lūgšana nav šķirama no Jēzus 

personas. Mūsu Tēvs lūgšana nav kāda formula, kuru iespējams nošķirt no Viņa un Viņa 

radītās situācijas, bet ir lūgšana, kas atbilst situācijai, kurā Viņš pats atrodas un kurā Viņš 

ieceļ Savus mācekļus. Lūgšana ir atbilstoša tikai šai situācijai. 

Šī situācija pamatoti tiek apzīmēta kā eshatoloģiska. Mācekļi dodas pretī Jēzus 

atnākšanai, Dieva valstības atklāsmei. Taču tas reizē skar arī tagadni. Mācekļi jau šeit 

tiek iesaistīti piederībā Jēzum, uzņemti Dieva valdīšanas sfērā; viņi jau tagad ir Tēva 

bērni. Viņi drīkst savos lūgumos sniegties pēc nākotnes, un tajā pašā laikā jau tagadnē, 

savā gājumā cauri vēsturei kā jaunā draudze būt pārliecināti par Jēzus sargājošo, glābjošo 

un svētījošo klātbūtni. 

Visas Jēzum piederīgo rūpes, lai kādas tās būtu, šeit parādās īstajā gaismā. Tas 
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nozīmē, ka tās ir uzlūkojamas ne citādi, kā tikai Evaņģēlija gaismā, jo vēsts par jauno 

valstību nākotnē un tagadnē ir Evaņģēlijs. Mūsu Tēvs lūgšana kļūst par kopsavilkuma 

veidā sniegtu izpausmi tai nostājai, kāda raksturīga draudzei, pār kuru valda Evaņģēlijs, 

kas iet pretī apsolījumam un jau tagad sāk pieredzēt Sava Kunga varenību. 

Mūsu Tēvs lūgšana, kā Tertuliāns saka, ir breviarium totius  evangelii – īss visa 

Evaņģēlija satura izklāsts. Ikviens Mūsu Tēvs lūgšanas skaidrojums parāda, kā jāsaprot 

Evaņģēlijs. Ikvienā baznīcas vēstures pavērsiena brīdī ir radušies Mūsu Tēvs lūgšanas 

skaidrojumi, kuros kā degpunktā ir saņemta kopā tā laika izpratne par Evaņģēliju. Šī 

izpratne turpina pastāvēt cauri paaudzēm. 

Noslēgumā vēl īsi aplūkosim uzrunu, kurā kopsavilkuma veidā parādīta šī 

eshatoloģiskā izpratne. Tas ir jautājums par Tēva personvārdu. Ko tas izsaka? Kas tajā 

tiek ielikts? Atsevišķas lietas šeit varētu aplūkot tuvāk. Taču, raugoties no eshatoloģiskā 

viedokļa, varētu sacīt vienu: Tēvs noteikti ir tas, kas ir atklājies tautas vēsturē, kas 

apģērbj lilijas laukā un pabaro putnus debesīs; taču Viņš ir vēl kas vairāk, proti, Jēzus 

Kristus Tēvs, kurā viss ir tapis jauns un viss vecais ir pagājis. Viņš ir Tēvs tādēļ, ka ir 

sūtījis Jēzu, ir sagatavojis pazudušajai pasaulei jaunu radīšanu, tādēļ, ka Jēzū Viņš velk 

pie Sevis noskumušos un apgrūtinātos, grēciniekus un ubagus, kā līdzībā tēvs sauc 

pazudušo dēlu atpakaļ uz tēva mājām. Jēzus Savā būtībā, Savos vārdos un darbos ir Tēva 

attēls. Te saprotam, ka senā draudze saucienā “Aba, Tēvs!” ir saskatījusi skaidru savas 

ticības izpausmi. 

 


